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Nyttige og praktiske informationer om Den Hirschsprungske Samling 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

Inden mit besøg på Den 
Hirschsprungske Samling, har 
jeg mulighed for at forberede 
mig på turen. 
 
I informationsboksene på 
denne side, kan jeg finde 
hjælpsomme informationer 
til forberedelse af mit besøg. 

Den Hirschsprungske Samling 
 
Stockholmsgade 20 
 
2100 København Ø 
 
Tlf.  35 42 03 36 
 
dhs@hirschsprung.dk 
 
 
  

På Den Hirschsprungske 
Samlings hjemmeside kan 
jeg finde praktiske 
informationer vedrørende 
mit besøg. F.eks. om 
åbningstider. 
 
Jeg kan komme til Den 
Hirschsprungske Samlings 
hjemmeside her: 
www.hirschsprung.dk 
 

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til Den 
Hirschsprungske Samling, kan 
jeg lave en rejseplan for 
turen dertil og hjem igen. Jeg 
kan lave rejseplanen her: 
www.rejseplanen.dk. 
 
Hvis jeg kommer med bil, kan 
jeg finde vejbeskrivelse på  
https://maps.google.dk/ 
 

 

Billetsalg Garderobe 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Toiletter 

Jeg kan enten købe billet, når 
jeg ankommer eller jeg kan 
købe billet online, før mit 
besøg. Jeg kan læse mere om 
åbningstider og billetpriser 
her: 
https://www.hirschsprung.dk
/besog/abningstider-pris 
 
Hvis jeg vælger at købe 
billetter online, kan jeg 
bestille en ankomsttid, så jeg 
har garanti for at kunne 
komme ind, selvom der skulle 
være mange besøgende. Jeg 
kan læse mere og booke her: 
https://billet.hirschsprung.dk
/kob 
 

Der er et garderoberum i 
kælderen med bøjlestativer, 
hvor jeg kan hænge tøj på 
eget ansvar samt 
garderobebokse i forskellige 
størrelser, som kan aflåses. 
 
 

Jeg kan henvende mig i 
billetsalget eller til en af 
museets medarbejdere. 
 
 

Der er toiletter i kælderen 
ved siden af garderoben. 
 
 

 

Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

Hvornår er der færrest 
besøgende og mest roligt? 

God Adgang 
 

Der er ingen cafe eller anden 
mulighed for at købe mad og 
drikkevarer på museet. 
 
Men der er en række cafeer 
og spisesteder bl.a. på Øster 
Farimagsgade og 
Østerbrogade tæt på Den 
Hirschsprungske Samling. 
 

Der er et siddeområde ved 
garderoben og toiletterne i 
kælderen. 
 
Der er også bænke, man kan 
sidde på i flere af 
udstillingsrummene. 
 
Jeg kan også finde ro i de 
grønne områder udenfor 
museet, hvis vejret er til det. 
 
 

Der er færrest besøgende 
sidst på dagen, altså tættest 
på lukketid. 
 
Generelt er der roligt på 
museet, også selvom der er 
mange besøgende. 
 

Den Hirschsprungske samling 
er med i God Adgang, som 
har beskrevet især de fysiske 
forhold for mennesker med 
handicap på museet. Jeg kan 
se God Adgangs 
præsentation af Den 
Hirschsprungske Samling her: 
 
https://godadgang.dk/faktaar
k/den-hirschsprungske-
samling-6482 
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